
Nrzambwienia: 29/pn/2018

Informacja zamieszczana na strphie intemetowej na podatawie
art; 86 u$t;5 ustayi^ Prawo zarriowieh publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowla aiqski Oddzlat Wojewodzkl ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nastgpuj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieogranlczonego
w przedmlocle: zakup komputerpw przenosnych wraz z osprz^tem.

1) Kwota, jakg Zaitiawiaj^dy zamlerza przeznaczyc na sfinansowanle zamowlenla (zarnowienle
nr 29/pn/2018): 84 216;00 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w termlnie:

Oferta nr 1 - Digltus Krzysztof Olejniczak, ul. Krasinsklego 29/9A, 40-019 KatpwiCe
Oferta nr2 - Bit-Technologies PiotrTomcZyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. j.,
ul. Potominska 16, 40-585 Katowice

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatinosci zawarte w ofertach:
Oferta nr i

cena oferty: 75 678,30 Zt brutto; 73 790,00 zt netto;

termin wykonania zamowienia: do dnia 31.12.2018 r.; licencje (licencje na oprogramowanie
komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamowienia zostanq udzielone na czas
nieokreslony;

okres gwarancji oraz rpkojmi za wady: 36 miesi^cy (bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady
liczony b?dzie od dnia podpisania protpkotu odbioru jakosciowego);
warunki ptatnosci okreslOne we wzorze umowy zaakceptowano.
Oferta hr 2

cena oferty: 67 684,95 zf brutto; 65 715,00 zt netto;

termin wykonania zamowienia: do dnia 31.12.2018 r.; licencje (Ijcencje na oprogramowanie
komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamowienia zostanq udzielone na czas
nieokreslony;

okres gwarancji oraz rpkojmi za wady: 36 miesi^cy (bieg okresu gwarancji i rpkojmi za wady
liczony bpdzie od dnia podpisania protokotu odbioru jakosciowego);
warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy zaakceptowano.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na strbnie
intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze

przedstawic dowody, ze powi^zania z innym Wykonawcq nie prowadz^ do zaktocenia konkurencji
w post^powaniu o udzielenie zamowienia.
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